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1 Inledning 
Ale kommun har i samband med planering av detaljplaneområdet för fastig-

heten Rished 7:1 bedömt att en naturvärdesinventering behöver genomföras.  

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Ale kommun att genomföra denna na-

turvärdesinventering samt en fördjupad inventering av groddjur. Det område 

som omfattas av inventeringen är del av fastigheten Rished 7:1 som visas i fi-

gur 1. Området är cirka 3 ha.   

 

Figur 1. Inventeringsområdet för naturvärdesinventering vid Rished 7:1. Grodinventering 

genomfördes vid samtliga diken inom inventeringsområdet.  
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2 Metod 
2.1 Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (Swedish standard insti-

tute 2014 och 2014b) kartlägger och beskriver geografiska områden i land-

skapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. Dessa avgränsade 

geografiska områden naturvärdesbedöms på en fyrgradig skala enlig följande 

(se också box 1): 

 Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

 Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

 Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för  

biologisk mångfald.  

 Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Vilken naturvärdesklass ett område får bedöms utifrån kombinationen av de 

två bedömningsgrunderna art och biotop (figur 2). Artvärdet baseras på områ-

dets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av natur-

vårdsarter som är ett samlingsnamn för skyddade arter, rödlistade arter (NT), 

hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, ansvarsarter och signalarter (Nitare 

2005). Biotopvärdet baseras på biotopkvalitéer och på biotopens sällsynthet 

och hotstatus. Läs mer om bedömningsgrunderna i SS 199000:2014. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Bedömningsgrunden 

för artvärdet och biotop- 

värdet leder till en viss natur-

värdesklass. Bild efter SS 

199000:2014. 
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Tillägg till NVI 

Naturvärdesinventeringen i denna rapport har utförts enligt bedömnings-

grunder för Svensk standard (Swedish standard institute 2014 och 2014b) 

och följande delar har ingått:  

 NVI fältnivå (4.3 SIS standard)  

 Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)  

 Tillägg: Naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard).  

 Tillägg: Generella biotopskydd (4.5.3 SIS standard) 

 Tillägg: Värdeelement (4.5.4 SIS standard) 

 Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard).  

 Tillägg fördjupade artinventeringar av groddjur (4.5.6 SIS standard)  

Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd presenteras både på karta och i 

form av korta textbeskrivningar samt foton under avsnitt 3. Naturvårdsarter, i 

de fall de förekommer, redovisas på karta och med text.  

Naturvärdesinventeringen utfördes 2020-04-22 av biologen Sofia Berg,  

EnviroPlanning AB. Hela området utgör en yta av cirka 3 ha. Koordinatsyste-

met som har använts är SWEREF99 12 00. Kartor har gjorts i ArcGIS version 

10.6 och GIS-skikten redovisas i shapeformat. 

Box 1. Beskrivning av naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt högt 

artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort antal 

naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera biotopkvali-

teter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad Natura-2000 

naturtyp (se SIS-TR 199001:2014) blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och ekolo-

giska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som refe-

rens. 

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt biotop-

värde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för 

flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än omgivande 

landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en Natura-

2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 199001:2014)) blir biotopvärdet påtagligt. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotopvärde 

och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekolo-

gisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter eller vara 

artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på platsen.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst art-

värde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa enstaka na-

turvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.  
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2.2 Fördjupad artinventering av groddjur 
Två fältbesök genomfördes, 2020-04-07 dagtid samt 2020-04-21 nattetid, av 

biologen Amanda Gudmundson. Vid besöken gjordes en bedömning av poten-

tiella lokaler att hysa groddjur utifrån faktorer som lokalens vattenhållande 

förmåga (finns risk för uttorkning), areal, närhet till övervintringsplatser,  

förekomst av fisk och/eller kräftor (negativt för groddjur), förekomst av vat-

tenvegetation och skyddande platser i vattnet (positivt), strömmande vatten 

(negativt). Vid dagbesöket dokumenterades vattnet och den omgivande miljön 

genom textbeskrivningar och foto. Väderförhållande (sol, regn, vindstyrka, 

temperatur). Med grund i dagbesökets resultat startades nattbesöket med att 

lyssna efter spelande djur vid de lokaler som bedöms kunna hysa groddjur. 

Med hjälp av pannlampa med starkt ljus genomsöktes sedan vattnet efter 

vuxna individer och romklumpar genom att sakta gå utmed hela lokalen/di-

ket. Antal arter och individer noterades för varje lokal. Lokaler som hyste spe-

lande groddjur alternativt romklumpar registrerades som reproduktionsom-

råden för groddjur. 

2.3 Generella biotopskydd 
Nedanstående förteckning med biotoper, listade i bilaga 1 till förordningen om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m., utgör biotopskyddsområden enligt 7 

kap 11 §. Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter bedrivas eller 

åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får 

dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.  

 Allé (lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem 

träd med en stamdiameter på ≥ 20cm) 

 Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

 Odlingsröse i jordbruksmark 

 Pilevall 

 Småvatten och våtmark i jordbruksmark (areal av högst ett hektar) 

 Stenmur i jordbruksmark 

 Åkerholme (areal högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad 

betesmark) 

2.4 Skyddsvärda arter 
Med skyddsvärda arter menas i denna rapport arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen (ASF 2007:845) och/eller som är upptagna på den 

nationella rödlistan över hotade arter (Artdatabanken 2020) (figur 3).  
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2.5 Förkortningar 
Förkortningar som redovisas i tabell 1 kan förekomma i rapporten. 

Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse.  

Förkort-
ning  

Betydelse  

S  Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering  

ÄoH  Indikatorarter på värdefull gräsmark, äng och hagmark  

ASF, bilaga 

1  

Arten är fridlyst och innehar om betecknad med bokstaven n eller N i 

bilaga 1 till artskyddsförordningen ett utökad skydd i enlighet med 

art- och habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4,5 och 7)  

ASF, fågel-

dir. 

Arten finns med i artskyddsförordningen och är upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse 

att särskilda skyddsområden ska utses (ASF 2007:845, bilaga 1 B) 

ASF, bilaga 

2  

Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 8 

och 9)  

Kategorier inom Svenska Rödlistan 2020 (arters utdöenderisk inom Sverige)  

NT  Nära hotad/missgynnad (Near Threatened)  

VU  Sårbar (Vulnerable)  

EN  Starkt hotad (Endangered)  

CR  Akut hotad (Critically Endangered)  

 

  

Figur 3. Skyddsvärda  

arter i denna inventering omfattas 

av skyddade- och rödlistade arter. 

Bild från Artdatabanken (2020) 

och Naturvårdsverket (2014). 
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3 Resultat 
3.1 Sammanställning av tidigare dokumenterade 

naturvärden 
Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i Artportalen för 

perioden 2000–2020, i Skogsstyrelsens verktyg Skogens Pärlor och i Natur-

vårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Inga skyddsvärda arter eller bioto-

per har i samband med detta observerats. Kommunekolog Göran Fransson har 

2010 gjort en bedömning av naturvärdena inom området (Ale kommun 2010). 

Han bedömde att ekskogen hade förhöjda naturvärden och att detta område 

har en artrik vedsvampflora samt betydelse för fågellivet.  

3.2 Beskrivning av inventeringsområdet 
Inventeringsområdet består av gammal åkermark, numera betesmark för häs-

tar, samt en ekdominerad skog/lund i områdets sydöstra delar. Här går berg i 

dagen vilket skapar en nordvänd eksluttning. Området omges av hästbetad 

åkermark, villatomter och blandskog.  

Den sydvästra delen av den nordvända sluttningen med ekskog är nyligen ut-

glesad på träd och röjd på buskar och yngre träd (figur 4). Genom åkermarken 

går flera öppna diken samt en längre stenmur. Yngre sly/små träd utmed 

denna stenmur är nyligen röjd och spår finns även av en mängd äldre stubbar 

som visar på avverkning sedan decennium tillbaka (figur 4).   

De delar av området som hyser naturvärden är kopplade till kvarvarande ek-

skog samt till den längre stenmuren och de öppna dikena.  

Figur 4. Inventeringsområdet vid Rished 7:1. Här pågår markarbeten och röjningar är nyligen ut-

förda.  
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3.3 Naturvärdesobjekt 
Sammantaget identifierades fyra naturvärdesobjekt inom inventeringsområ-

det (figur 5). Två objekt hyser påtagligt naturvärde (klass 3) och två objekt hy-

ser visst naturvärde (klass 4). Nedan följer en redovisning av samtliga avgrän-

sade naturvärdesobjekt och generella biotopskydd. Skyddsvärda arter redovi-

sas på karta i figur 5.  

 

 

Figur 5. Karta med avgränsade naturvärdesobjekt (1–4) samt skyddad art. 
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1 

Naturtyp:  Vattendrag Längd:  177 m 

Biotop: Öppet dike Formellt skydd: Generellt  

biotopskydd 

Naturvärdes-

klass med mo-

tivering 

Klass 4 – visst naturvärde 

Visst biotopvärde genom öppet solbelyst dike som nyttjas som  

lekvatten för vanlig groda, ger ett visst naturvärde.  

Beskrivning Öppet dike genom hästbetad äldre åkermark. Diket går i trumma under Ris-

hedsvägen. Precis norr om vägen där trumman mynnar har vanlig groda 

samt rom från denna observerats. I dikeskanterna växer veketåg, hundäxing 

och svalört. Diket torkar troligen ut under sommaren och det är osäkert 

huruvida grodrommen kommer att överleva. Diket utgör dock en reprodukt-

ionslokal för vanlig groda.  

Naturvårds-

arter 

Vanlig groda (Rana temporaria) – enstaka (ASF, bilaga 2) 

Värdeelement Öppet dike - enstaka 

Värde- 

strukturer 

Fuktmark - tämligen utvecklad. 

Formellt 

skydd 

Del av diket (norr om Rishedsvägen) omfattas av det generella biotopskyd-

det. Övrig del håller ej vatten eller fukt mer än halva året och omfattas där-

för ej av biotopskyddet. Vanlig groda är fridlyst i hela landet.  

Karta och foto Figur 5, Figur 6, Figur 11 

 

 

  

Figur 6. Naturvärdesobjekt 1. Öppet dike som utgör reproduktionslokal för vanlig groda. 
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2 

Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,22 ha 

Biotop: Ekdominerad 

lövskog 

Formellt skydd: Nej  

 

Naturvärdes-

klass med mo-

tivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Ett svagt artvärde samt ett påtagligt biotopvärde genom äldre ekar, 

hasselbestånd och asp, samt ett blomrikt markskikt under våren ger 

området ett påtagligt naturvärde.  

Beskrivning Ekdominerad lövskog med inslag av främst asp och hassel samt enstaka 

björkar. Flertalet av ekarna är medelålders till äldre med en stamdiameter 

på cirka 200–210 cm. På stammarna växer främst bitterlav, blemlav, cy-

pressfläta, gul porlav, asplav, slånlav och skrynkellav. Flera av ekarna har 

tämligen mycket död ved i kronorna, vilket gynnar vedgynnade arter som 

kryptogamer, insekter och fåglar. Marken är svagt-brant sluttande åt nord-

väst. I markskiktet växer rikligt med vitsippa samt svalört, majsmörblomma 

och vårfryle. På sten och berg i dagen växer stensöta, skogsbjörnmossa, 

skuggstjärnmossa och västlig hakmossa (S). På beståndet av hassel och asp 

hittar man krushättemossa (S), asplav och skriftlav. I östra delen är trädskik-

tet tätare med asp, här finns också ett stenröse upp mot privat tomt. Genom 

området finns spår av en numer uttorkad bäck. Området utgör en potentiellt 

bra lokal får fåglar. Röjningar av yngre träd och buskar har öppnat upp om-

rådet med ett torrare mikroklimat som följd.  

Naturvårds-

arter 

Krushättemossa (Ulota crispa) – flera (S) 

Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) – flera (S – svagt signalvärde) 

Värdeelement Grova lågor – enstaka; Klena lågor – rikligt; Högstubbe – enstaka; Stenrösen 

– enstaka; Berg i dagen – flera; Tidiga nektarresurser – rikligt.  

Värde- 

strukturer 

Olikåldrighet i trädskikt – måttligt utvecklat; Trädslagsblandning – måttligt 

utvecklat; Lövbryn; måttligt utvecklat.  

Tidigare in-

ventering 

Ale kommun genom kommunekolog Göran Fransson (2010). Området be-

nämns hysa förhöjda naturvärden och utgöra en god fågellokal. 

Karta och foto Figur 5, Figur 7 

 

 
Figur 7. Naturvärdesobjekt 2. Ekdominerad lövskog. 
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3 

Naturtyp:  Berg och sten Längd stenmur:  195 m 

Biotop: Stenmur och öppet 

dike 

Formellt skydd: Generellt  

biotopskydd 

Naturvärdes-

klass med mo-

tivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Området har ett påtagligt biotopvärde genom längre raserad stenmur 

som är rik på skrymslen och död ved (murkna stubbar) samt fuktiga 

diken, vilket ger området ett påtagligt naturvärde.  

Beskrivning Området består av en längre stenmur som bitvis går parallellt med öppna di-

ken (figur 11). Dikena är fuktiga till bitvis uttorkade. I dess kanter växer 

främst veketåg men även älggräs och bredbladiga gräs. Stenmuren går delvis 

genom idag hästbetad äldre åkermark. I västra delen ligger samma stenmur 

på gränsen mellan gles ekmark med berg i dagen och åkermark. Stenmuren 

är tämligen raserad och hyser gott om skrymslen och gömslen för mindre 

däggdjur och kräldjur. Stenarna är mossbevuxna med främst cypressfläta, 

vågig praktmossa, björnmossa och mindre bestånd av västlig hakmossa (S). 

Utmed stenmuren finns det rikligt med gamla murkna stubbar på vilka 

bland annat trattlav, pinnlav och plattickor växer. Unga träd (stamdiameter 

på cirka 3–5 cm) har nyligen röjts längs med hela stenmuren och riset från 

dessa ligger kvar.  

Naturvårds-

arter 

Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) – flera (S – svagt signalvärde) 

Värdeelement Längre stenmur; Öppet dike; Murkna stubbar – rikligt; Klen död ved – flera;  

Värde- 

strukturer 

Fuktmark - måttligt utvecklad. Skrymslen – tämligen välutvecklat;  

Formellt 

skydd 

Stenmuren och det öppna diket i sydvästra delen omfattas av det generella 

biotopskyddet, då båda ligger i jordbruksmark. Östra diket är uttorkat mer 

än halva året och omfattas ej av skyddet. 

Karta och foto Figur 5, Figur 8, Figur 11 

 
 
 

 
Figur 8. Naturvärdesobjekt 3. Stenmur och öppet dike genom jordbruksmark. 
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4 

Naturtyp:  Vattendrag Längd:  124 m 

Biotop: Öppet dike Formellt skydd: Generellt  

biotopskydd 

Naturvärdes-

klass med mo-

tivering 

Klass 4 – visst naturvärde 

Området har ett visst biotopvärde genom öppet solbelyst dike, vilket 

ger området ett visst naturvärde.  

Beskrivning Öppet dike som delvis går genom åkermark och delvis på gränsen mellan 

åkermark och villatomt. Diket är relativt djupt (cirka 80 cm) med branta 

sluttningar där veketåg, svalört, älggräs och bredbladiga gräs växer. Dikes-

botten består av grus och sand. Diket går en kortare sträcka (några meter) i 

trumma varefter det sedan åter blir öppet och följer kanten utmed ett ungt 

lövslybestånd och åkermark.  

Naturvårds-

arter 

-  

Värdeelement Öppet dike - enstaka 

Värde- 

strukturer 

Fuktmark - tämligen utvecklad. 

Formellt 

skydd 

Diket omfattas av det generella biotopskyddet då det delvis går genom och 

delvis kantar mot åkermark.  

Karta och foto Figur 5, Figur 9, Figur 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Naturvärdesobjekt 4. öppet dike genom åkermark. 
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3.4 Fördjupad artinventering och skyddsvärda arter 
Den fördjupade artinventeringen av groddjur visade att ett av de öppna di-

kena inom området (naturvärdesobjekt 1, figur 5, figur 10) fungerar som en 

reproduktionslokal för vanlig groda (Sweref99TM: 6423778, 328381). Diket 

utgör dock inget optimalt reproduktionsområde eftersom det är mycket litet 

och sannolikt torkar ut. Värdet för lokalen har därför bedömts till ett 

visst/svagt värde för groddjur.  

 

3.5 Generella biotopskydd 
Sammantaget finns sex biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet 

fördelade på en stenmur och fyra öppna diken. Samtliga biotopskydd utom ett 

öppet dike ingår även bland naturvärdsobjekten som redovisas under avsnitt 

3.3. Det dike som inte ingår (dike D) är för litet för att uppfylla minsta storlek 

av naturvärdesobjekt (≥10m2). Samtliga generella biotopskydd visas på karta i 

figur 11. Tabell 2 ger en redovisning av generella biotopskydd inom invente-

ringsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Vanlig groda och rom i dike 1, invid Rishedsvägen. 
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Figur 11. Karta med avgränsade generella biotopskydd (A-F). Dike B har dock tagits bort då 

detta ej håller vatten eller fukt under mer än halva året, och omfattas således ej av det gene-

rella biotopskyddet.  
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Tabell 2. Redovisning av generella biotopskydd inom inventeringsområdet.  

Se även karta i figur 11.  

Objekt Beskrivning Foto 

A - Öppet dike Öppet dike genom hästbetad äldre åkermark. Di-

ket går i trumma under Rishedsvägen. Diket in-

går och beskrivs mer i redovisningen av natur-

värdesobjekt 1, avsnitt 3.3. Längd 177 m. 

Figur 12 

C – Öppet dike Öppet dike som går parallellt med stenmur på 

gränsen mellan ekmark med berg i dagen och 

åkermark. Diket ingår och beskrivs mer i redo-

visningen av naturvärdsobjekt 3, avsnitt 3.3. Di-

ket är cirka 45 m långt. 

Figur 13 

D – Öppet dike Smalt litet dike utmed kanten till åkermark och 

gräsgång. Vattnet till diket kommer från trumma 

under väg till villatomt (och vidare från bergs-

sluttningen i sydöst). I diket växer veketåg och 

älggräs. Diket är cirka 20 cm brett, 10-15 cm 

djupt och 14 m långt.   

Figur 14 

E – Öppet dike Öppet dike som delvis går genom åkermark och 

delvis på gränsen mellan åkermark och villa-

tomt. Diket ingår och beskrivs mer i redovis-

ningen av naturvärdsobjekt 4, avsnitt 3.3. Längd 

124 m. 

Figur 15 

F - Stenmur Längre stenmur som bitvis går parallellt med 

öppna diken genom eller utmed åkermark (se 

karta i figur 11). Stenmuren ingår och beskrivs 

mer i redovisningen av naturvärdesobjekt 3, av-

snitt 3.3. Längd 195 m. 

Figur 16 
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Figur 12. Generellt biotopskydd - Öppet dike A 

Figur 13. Generellt biotopskydd - Öppet dike C. 

Figur 13.  Figur 14. Generellt biotopskydd - Öppet dike D. 
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Figur 15. Generellt biotopskydd - Öppet dike E. 

Figur 16. Generellt biotopskydd - Stenmur F. 
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